Stanovy spolku
Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s.
úplné znění ke dni 17.7.2017
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.

Název spolku: Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s. (dále též „APRSF“
nebo „spolek“).
Sídlo spolku: Praha.
APRSF je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský
zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právním jednáním.
APRSF je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem
naplňování společného zájmu jeho členů v oblasti podpory a rozvoje svěřenských fondů.
Posláním spolku je zejména:
a) sdružovat členy APRSF a umožnit jim sdílet zkušenosti, názory, ideje a záměry
v oblasti svěřenských fondů a jejich správy;
b) rozšiřovat povědomí o svěřenských fondech, jakož i o možnostech, způsobech a
limitech jejich využití (zejm. organizovat semináře, workshopy, konference
s tématikou svěřenských fondů a jiné akce pro členy APRSF i pro veřejnost);
c) vytvořit odbornou komunikační platformu pro členy APRSF a zájmovou veřejnost;
d) docílit uplatňování vysokého standardu kvality a odbornosti poskytovatelů služeb,
poradenství a správy svěřenských fondů;
e) zasazovat se o zlepšování legislativy a výkladových pravidel v oblasti právní,
administrativní a organizační regulace svěřeneckých fondů a jejich správy;
f) reprezentovat zájmy členů APRSF v České republice i na mezinárodní úrovni.
Vnitřní organizace APRSF, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, jejichž úplné znění je uloženo v sídle APRSF, a příslušnými právními
předpisy, zejm. zákonem č. 89/2014 Sb., občanský zákoník.
Článek II.
Činnost APRSF

1.

Hlavní činnost APRSF směřuje k uspokojování a ochraně společných zájmů jejích členů
a naplňování poslání APRSF, tak jak jsou uvedeny v čl. I. těchto stanov. Svou hlavní
činnost APRSF uskutečňuje zejména prostřednictvím:
a) vedení neveřejného seznamu členů APRSF a zprostředkováním kontaktu mezi nimi
navzájem;
b) výměny názorů a zkušeností s fungováním svěřeneckých fondů;
c) pořádáním seminářů, workshopů, konferencí s tématikou svěřenských fondů a
dalších akcí pro členy APRSF a veřejnost;
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d) prosazování kodexu „nejlepší praxe“ poskytovatelů služeb, poradenství a správy
svěřenských fondů;
e) zastupování zájmů členů APRSF ve vztahu k národním i mezinárodním organizacím,
asociacím a/nebo institucím či jiným podobným seskupením či orgánům;
f) vedlejších činností, které umožní APRSF získat odborné informace, publikace,
znalosti, možnosti, jakož i další prostředky (včetně finančních) za účelem naplňování
poslání a činností APRSF a podpory jejích členů.
2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále vedlejší činnosti, zejména:
a) publikační činnost;
b) přednáškovou činnost;
c) školicí činnost.
3. Případný zisk dosažený z činností spolku lze použít výhradně k financování chodu a
správy APRSF, k financování hlavní činnosti APRSF a k hospodárnému využívání majetku
APRSF.
Článek III.
Členství v APRSF
1.

2.
3.
4.

5.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem APRSF (dále jen „člen“) se může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem spolku se může stát také řádně zřízená a
existující právnická osoba, kterou ve spolku zastupuje její statutární orgán, ledaže sama
určí jiného zástupce.
Seznam členů vede výkonný výbor a je neveřejný.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
Fyzická osoba nebo právnická osoba se stává členem dnem rozhodnutí výkonného
výboru APRSF o přijetí žadatele za člena. Výkonný výbor je oprávněn přijetí žadatele za
člena APRSF odmítnout.
Ukončení členství:
a) Vystoupí-li člen ze spolku dobrovolně, končí jeho členství dnem doručení písemného
oznámení člena o ukončení jeho členství do sídla APRSF;
b) Členství fyzické osoby zaniká její smrtí; členství právnické osoby končí jejím zánikem;
c) Členství fyzické nebo právnické osoby zaniká dnem právní moci rozhodnutí
o úpadku člena vydaného příslušným orgánem;
d) Vyloučením člena z rozhodnutí výkonného výboru končí členství dnem doručení
takového rozhodnutí vyloučenému členovi; výkonný výbor má právo rozhodnout
o vyloučení člena, pokud ten svým jednáním porušuje zásady nebo cíle APRSF,
kodex „nejlepší praxe“ nebo stanovy APRSF a/nebo závažným způsobem zanedbává
členské povinnosti, zejm. pokud v termínu určeném výkonným výborem nezaplatí
členský příspěvek, nebo pokud jiným způsobem ohrožuje řádně plnění poslání
APRSF nebo jedná v rozporu s dobrými mravy;
e) Zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní
formu.
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6.

Každý člen APRSF má právo:
a) účastnit se činnosti spolku;
b) být pravidelně informován o dění ve spolku;
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických
poplatcích na akcích organizovaných APRSF apod.);
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na
své dotazy;
e) účastnit se valné hromady členů APRSF;
f) volit a být volen do řídících orgánů APRSF.
7. Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy APRSF;
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
c) platit řádně a včas členské příspěvky;
d) účastnit se jednání a rozhodování orgánu APRSF, pokud byl člen spolku do funkce
v takovém orgánu zvolen;
e) ve vlastní činnosti uplatňovat vysoký standard kvality a odbornosti při poskytování
služeb, poradenství nebo správy svěřenských fondů a zachovávat kodex „nejlepší
praxe“, pokud je člen spolku poskytovatelem takových služeb.
8. Členové neručí za případné dluhy APRSF.
Čl. IV.
Orgány APRSF
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Pro zabezpečení a organizaci činnosti APRSF jsou zřízeny následující orgány:
a) valná hromada;
b) výkonný výbor;
c) předseda.
Práva a povinnosti jednotlivých orgánů APRSF, způsob vzniku a zániku funkce jejich členů
a průběh jednání těchto orgánů je upraven dále v těchto stanovách.
Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů APRSF, ostatní orgány jsou volené,
přičemž voleni mohou být pouze členové APRSF.
Funkční období volených orgánů činí 3 (tři) roky.
Členové voleného orgánu spolku, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, mohou
kooptovat náhradní členy svého orgánu, a to na dobu do nejbližšího zasedání valné
hromady APRSF, která funkci kooptovaného člena svým usnesením potvrdí nebo zvolí
náhradního člena nového. Funkce náhradního i kooptovaného člena trvá pouze do doby
uplynutí řádného funkčního období nahrazovaného člena orgánu APRSF.
Členství ve volených orgánech APRSF zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu)
uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu APRSF valnou
hromadou pro hrubé porušení povinností.
Člen orgánu APRSF může na svou funkci rezignovat. V takovém případě jeho funkce
zaniká dnem doručení písemného oznámení o rezignaci do sídla APRSF.
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Čl. V.
Valná hromada APRSF
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valná hromada je shromážděním všech členů APRSF a je nejvyšším orgánem spolku.
Valná hromada projednává činnost APRSF za uplynulé období (kalendářní rok), přijímá
zásady činnosti pro období následující, volí členy výkonného výboru, hodnotí práci
orgánů spolku, jejichž funkční období končí, případně odstupujících členů volených
orgánů spolku a přijímá další zásadní rozhodnutí důležitá pro existenci a činnost spolku.
Do působnosti valné hromady APRSF náleží:
a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku;
b) rozhodovat o změně stanov;
c) stanovovat výši a splatnost členských příspěvků;
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření APRSF za uplynulé období
(kalendářní rok), které předkládá výkonný výbor;
e) schvalovat výsledek hospodaření spolku;
f) volit členy výkonného výboru;
g) hodnotit činnost ostatních orgánů APRSF a jejich členů;
h) rozhodnout o případném dobrovolném rozpuštění spolku.
Valnou hromadu svolává výkonný výbor APRSF podle potřeby, nejméně však jednou za
rok, a to za účelem projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření
APRSF za uplynulé období (kalendářní rok) a schválení výsledku hospodaření spolku.
Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu APRSF bez zbytečného prodlení po
vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku,
nejpozději však do 31. května každého kalendářního roku. Za účelem volby členů
volených orgánů APRSF je výkonný výbor povinen svolat valnou hromadu APRSF tak, aby
se konala nejpozději 21 (jednadvacet) dnů před uplynutím funkčního období příslušného
voleného orgánů spolku.
Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů APRSF je výkonný výbor povinen svolat
mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od doručení takové
žádosti do sídla APRSF, jež musí obsahovat důvod svolání a program mimořádné valné
hromady. Nesvolá-li výkonný výbor APRSF valnou hromadu do 30 (třiceti) dní od
doručení řádné žádosti, může ten zástupce členů, který podnět ke svolání mimořádné
valné hromady podal, svolat mimořádnou valnou hromadu APRSF na náklady spolku
sám.
Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům
nejméně 25 (pětadvacet) dnů před jejím konáním v listinné podobě poštou a/nebo emailem. Místo a čas konání valné hromady určí její svolavatel tak, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se valné hromady účastnit. Již svolanou valnou hromadu lze
odvolat nebo odložit, nejpozději však 7 (sedm) dnů přede dnem jejího konání.
Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat na ní, volit a být volen mají všichni
členové APRSF. Každý člen je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat i dostat
na ní vysvětlení záležitostí spolku, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k předmětu
zasedání valné hromady a je-li to technicky možné. Požaduje-li člen informace o
skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje, nebo jejichž prozrazení by spolku
způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
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7.

8.

9.

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada APRSF je
schopna usnášet se, pokud se jí účastí nejméně jedna třetina všech členů APRSF.
Usnesení jsou na valné hromadě APRSF přijímána nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.
Jednání valné hromady řídí předseda APRSF, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede
zasedání tak, jak byl jeho pořad uveden v pozvánce na valnou hromadu, ledaže se valná
hromada usnese na změně pořadu jednání nebo na předčasném ukončení valné
hromady. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání v pozvánce na valnou
hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných
o takové záležitosti hlasovat.
Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu z jednání valné hromady do 30 (třiceti) dnů od
jejího skončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo ten,
kdo tím byl usnesením příslušné valné hromady pověřen. Ze zápisu musí být patrné, kdo
valnou hromadu svolal a jak, zda se jednalo o řádnou, mimořádnou nebo volební valnou
hromadu, kdy se konala, kdo ji jako svolavatel zahájil, kdo jí předsedal, jaká usnesení
byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen APRSF může nahlížet do všech
zápisů z jednání valné hromady APRSF.
Čl. VI.
Výkonný výbor APRSF
1. Výkonný výbor je druhým nejvyšším orgánem APRSF, řídí jeho činnost v souladu se
stanovami a směrnicemi valné hromady APRSF po celé své funkční období.
2. Výkonný výbor APRSF má 5 volených členů.
3. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek
APRSF a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výkonný výbor vede a řídí práci
spolku v období mezi schůzemi valné hromady, dohlíží na dodržování stanov, pečuje
o rozvoj APRSF. Výkonný výbor je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy
nebo zaměstnance APRSF. Členové výkonného výboru jsou povinni jednat s péčí
řádného hospodáře.
4. Výkonný výbor je svoláván předsedou APRSF podle potřeby, nejméně však čtyřikrát
ročně. Výkonný výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho
členů. Hlasy všech členů výkonného výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výkonného
výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
5. Pozvání na schůzi výkonného výboru musí být učiněno vhodným způsobem (poštou,
e-mailem příp. telefonicky) a v dostatečném předstihu, aby byla umožněna účast
všech jeho členů. Schůze se koná zpravidla v prostorách sídla APRSF; na jiném místě
pouze ze závažných důvodů a pouze pokud s tím budou souhlasit všichni členové
výkonného výboru.
6. Předseda APRSF je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výkonného výboru,
požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu
schůze.
7. Do výlučné kompetence výkonného výboru patří:
a. svolávat valnou hromadu;
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b. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení;
c. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům,
pokud pro to existují důvody zvláštního zřetele hodné;
d. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrku
publikovat v rámci spolku;
e. posuzovat a schvalovat návrhy na prodej a koupi majetku a na další investice;
f. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost
spolku;
g. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
h. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků,
i. schvalovat interní organizační normy spolku;
j. rozhodovat o adrese a prostorách umístění sídla APRSF;
k. volit Předsedu APRSF.
8. Prvními členy výkonného výboru APRSF se ke dni vzniku spolku stanou:
- JUDr. Petr Jakubec, nar. 8.12.1978,
trvale bytem Štíbrova 1214/16, 182 00 Praha 8 – Kobylisy;
- Lars Magnus Klett, nar. 10.9.1970,
trvale bytem Na Císařce 3223/24, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
- Howard Chapman, nar. 29.5.1974,
trvale bytem 3 Briants Piece, Hermitage, Berkshire, RG18 9SX, Spoj. Království

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Čl. VII.
Předseda APRSF
Předseda APRSF je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek samostatně.
Předseda APRSF může k jednání za spolek v dílčích věcech zmocnit další osobu. Plná
moc musí být udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a
odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
Předsedu APRSF volí členové výkonného výboru ze svého středu. Jeho funkční období
končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.
Předání funkce se uskuteční nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy APRSF.
K výlučným kompetencím předsedy APRSF patří:
a. vedení schůze valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení
zápisu z jejího jednání, není-li provedením zápisu z valné hromady pověřena
jiná osoba;
b. svolání a vedení schůzí výkonného výboru;
c. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku;
d. provádění zápisů a výmazů v seznamu členů APRSF, který je neveřejný.
Předseda APRSF může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného
výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.
Předseda APRSF se při výkonu funkce řídí platnými právními předpisy, stanovami
spolku a rozhodnutími výkonného výboru a valné hromady.
Prvním předsedou APRSF se ke dni vzniku spolku stane JUDr. Petr Jakubec, nar.
8.12.1978, trvale bytem Štíbrova 1214/16, 182 00 Praha 8 – Kobylisy.
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.

Čl. VIII.
Majetek a hospodaření
Prostředky na svou činnost získává APRSF zejména z členských příspěvků, z dědictví a
odkazů, z darů fyzických a právnických osob, ze státních či veřejných příspěvků,
nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosů z vlastního majetku.
Veškeré získané prostředky mohou být využívány pouze v souladu s těmito stanovami
a to výlučně k financování činností naplňujících poslání a cílů APRSF a k vytváření
podmínek pro uskutečňování těchto činností.
Prostředky spolku nemohou být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance APRSF. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří
řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
APRSF nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány APRSF v
rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jiné právnické nebo fyzické osobě
(správci), zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch
spolku. Ve smlouvě o svěření majetku do správy výkonný výbor určí rozsah i omezení
pravomocí správce při správě majetku APRSF.
Hospodaření APRSF se uskutečňuje na základě ročního rozpočtu schváleného
výkonným výborem.
Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve
vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
ARSPF jako spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Dojde-li k zániku spolku, přejde jeho majetek po vypořádání závazků na určenou
organizaci, která má podobné poslání a cíle jako APRSF.
APRSF vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají účinnosti
tyto stanovy a vznikají funkce členů výkonného výboru a předsedy APRSF.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

V Praze dne 17.7.2017

_______________________
JUDr. Petr Jakubec
Předseda APRSF

7

